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הכנס לזכרו של ד״ר ברוך שופטי שנערך בנהלל. מציין את 
שנת ה-13 לפטירתו של מי שהיה איש מיוחד. אופי רייך 
"ללא ספק מדובר באדם נדיר, הוא היה ספורטאי מצטיין 

ושחקן כדורסל בנבחרת הנוער של ישראל. גדל והתחנך 
בקיבוץ רמת השופט. שימש כווטרינר החקלאית בעמק 

יזרעאל וייחודו אהבת הלקוחות. המבט ההומוריסטי הקליל 
על החיים ביחד עם והיכולת שלו לתת שירות מסור ומיטבי 

הייתה יוצאת דופן. אם צריך לשאול איך צריך להיראות 
רופא ווטרינר, הרי שהוא הדמות לעניין, איש מיוחד שנפטר 

בטרם עת גיל 51 מלוקמיה." במהלך הכנס נתנו שתי הרצאות 
מקצועיות, הראשונה, לקראת הקיץ שבפתח, בנושא צינון 

פרות, הרצאה של ד״ר עמי ארנין. ההרצאה שניה, התמודדות 
עם  פרוקי רגלים, הרצאה של ד״ר מאור קדמי. בנוסף הרצה 

גיא רולניק בנושא מגש הכסף והכלכלה הישראלית תחת 
השפעת המונופולים במשק. ד״ר בן שופטי, בנו של ברוך, הציג 

בהרצאה מרתקת נושא של ניתוחי מוח בעירות. הכנס נערך 
בשיתוף מרכז מזון נהלל. רייך מסכם ואומר ״הכרנו כשהגעתי 

לחקלאית, איש מיוחד בעל יכולות גבוהות, המביט בגובה 
העיניים על החיים. בחור יפה תואר ושרמנטי שעשה עבודה 
נפלאה עבור החקלאים ולכן אנו מכבדים אותו  ואת פועלו 

ומקיימים את הכנס לזכרו״.

זו הזדמנות טובה לשאול לגבי חידושים עתידיים וחשיבה 
לשנים הבאות? 

״אני חושב שאנחנו בעידן שבו כל מה שחשוב נמדד בכסף 
וברווחיות ואנחנו מרגישים שהנושא הכלכלי נבחן יותר 
ויותר לעומק. אחד הדברים שאנו מקדמים, זו ההכשרה 
וההתמקצעות בתחום הווטרינריה, רק לאחרונה פתחנו 

קורס נוסף לאחראי בריאות ברפת. לשמחתי ההיענות הייתה 

לפני כשבועיים נערך הכנס 
השנתי לזכרו של ד"ר ברוך שופטי 

ובחקלאית נערכים לקראת האסיפה 
הכללית של האגודה. זו הזדמנות 

טובה להפנות שאלות למנכ"ל 
אופי רייך. איך החקלאית נערכת 

לשינויים בענף ומה חושב המנכ"ל על 
התנהלות הממשלה •

העתיד לא ברור ומסוכן. אופי רייך.

ראובן זלץ

אופי רייך מנכ״ל החקלאית
״הממשלה לצערי איננה 

אוהדת את החקלאות״
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כרגיל מלאה ונרשמו 50 רפתנים ואנשי רפת. כל העניין של 
קורסים, השתלמויות, הרצאות וסדנאות לקידום הרפת בשלל 

הנושאים בהם מעורבת בריאות בעלי החיים החל מתחומים 
כלליים והמשך בבריאות היונקים, טלפיים ובריאות עטין 
הם שאמורים לשדרג את המקצועיות והאיכות של הרפת 

וכפועל יוצא ישפרו את הרווחיות. הנושאים הללו הם חלק 
ניכר מפעילותינו ואנו בחשיבה מתמדת כיצד ניתן, מצד אחד 

להוזיל את השירות ומצד שני לשפר את המוצר״.

אם אפשר להרחיב בנושא?
"כן, השאלה שאנו שואלים את עצמנו כעת היא האם יש 

שירותים מסוימים שלאו דווקא  ייבצעו פיזית על ידי רופא 
כדי להוזיל את השירות. זו דילמה ומחשבה שאנו צריכים 
להידרש לה כשחושבים על הרפת העתיד. מכיוון שהרפת 
נמדדת כיום כמעט אך ורק בפן הרווחיות, אין ספק שאנו 
בחקלאית צריכים לבדוק את עצמנו ואת השירותים שאנו 

מספקים ולמצוא דרכים, באם ניתן, להוזיל את השירות 
לרפתן. החשש הגדול הוא שברגע שנקטין את פעילות הרופא 
בשטח, כמות המידע שתצטבר תפחת, ואז אנו עלולים לאבד 

את היכולת שלנו לצבור מידע ולעבד אותו סטטיסטית ועל כן 
היכולת מקצועית שלנו תפגע. חלק מאיכות הרפת הישראלית 

היא צבירת מידע ויכולת הניתוח של המידע והחקלאית היא 
חלק מהעניין. לכן, צריך למצוא את הדרך הנכונה של הוזלת 
שירות מצד אחד ושמירה מיטבית על איכות המוצר והמשך 

צבירת המידע המשמש ככלי מפתח לשימור הרפת הישראלית 
כאחת מהמובילות בעולם".

המבחן יהיה בסוף הסכם לוקר
לאחרונה הופסקה חובת החיסון נגד קטרת העור?

״נכון, הגורמים המקצועיים בחקלאית, ייעצו לשירותים 
הווטרינריים של משרד החקלאות לבטל את חובת החיסון. 

אני מאוד מקווה שמחלה זאת לא תחזור בעת הקרובה 
ותחדל מלהוות גורם מאיים על עדר הבקר הישראלי. 

הפסקת החיסון הינה חיסכון לא קטן לרפתן. כעת צריך 
לעקוב אחר התפתחות העניינים ולוודא שאכן המחלה 
בשליטה ואיננה חוזרת לפקוד אותנו לאחר שכל העדר 

הישראלי חוסן בשנים האחרונות״.

לקראת האסיפה הכללית?
״אני מאוד מקווה שתהיה נוכחות רבה ואנשים יבואו מכיוון 

שנראה לי שאנשים  אוהבים לבוא למקומות בהם קיים 
ריב ומחלוקת ואצלנו בינתיים שקט. עיקר העניין, בחירת 

מוסדות האגודה, וועדת ביקורת ומועצה הבוחרת את הנהלת 
החקלאית. מה שכן, אנו שואלים את עצמנו האם לא הגיע 

הזמן לשינוי תקנון. אחת הסיבות בגללן לא עודכן התקנון היא 
כי לא הגענו להסכמות בין הרפתנים באשר לשיוך הנכסים של 
האגודה. אם תיבחר הנהלה שתוכל להגיע להסכמה בנושאים 
השינויים במחלקות אזי יהיה זה צעד חשוב לחידוש הארגון 

מבחינה תקנונית״. 

כאדם המלווה את הענף שנים ארוכות, איך אתה רואה לאור 
הניסיון שלך את מצב הענף ועתידו?

״שאלה גדולה, נקודת המבחן תהיה בסוף הסכם לוקר, אני 
חושש, אולי בתמימות, שתימצא שיטה של השלטון שלא 

להחזיר את מחיר המטרה למחיר ההיסטורי. מעבר לכך, אני 
רואה כי במבנה השלטוני הנוכחי, קיים רוב מכריע לכלכלה 

חופשית המקדשת את עקרון התחרות אפילו על חשבון 
של יעדים לאומיים. זה נוגד את השקפת עולמי כי לדעתי, 
יש מקומות בהם צריך לראות את דברים אחרת. במציאות 

שפויה יותר, אפשר הי אולי לבדוק דרך של התמיכות 
ישירות. אך אייני מאמין שאלנו בארץ מהלך כזה יחזיק 

מעמד לאורך זמן וקרוב לוודאי כי השלטונות ינגסו בתמיכה 
הישירה ברגע של משבר כלכלי. לצערי אין לנו סיבות 

לסמוך על השלטון ולכן, הליכה להרפתקה כזאת תהיה הרת 
אסון לענף, המדינה לא תעמוד במבחן ומהר מאוד והענף 
במתכונתו הנוכחית יחוסל. העתיד של הענף איננו ברור, 
ההחלטות תלויות בממשלה ובכנסת שאיננן אוהדת את 

החקלאות, וזאת אני אומר בצער רב״.  ▲

ווטרינר לדוגמא. ד"ר שופטי ז"ל

"..הרי אנחנו לא ממש סומכים 
עליהם. ולכן לצערי אני לא יכול 
לתמוך בתמיכות הישירות היא 

פשוט לא תעמוד במבחן התוצאה 
ומהר מאוד העסק יקרוס.."
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